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Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual

PERSONES:
MIGRADES, REFUGIADES, ESTRANGERES
Quan els mitjans fan la diferència
23 de Maig de 2017

d’11 a 19 hores
Palau Robert- sala Cotxeres
Passeig de Gràcia, 107.
Barcelona

www.mesadiversitat.cat

mesadiversitat.cac@gencat.cat
(+34) 935 575 098
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#MDAXJornada
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QUAN ELS MITJANS FAN LA DIFERÈNCIA

El discurs d’odi implica denigració de la reputació d’un grup social
amb expressions que inciten, promouen o justifiquen l’odi racial, la
xenofòbia, l’antisemitisme o altres formes d’odi expressades des de
la intolerància. El discurs d’odi contribueix a estigmatitzar, marginar i
intimidar membres de grups diferents i vulnerables.
Per construir una societat inclusiva i més justa, esdevé del tot
imprescindible desmuntar les mentides del discurs d’odi, impedint-ne
la normalització o la banalització. No podem permetre, en cap cas, els
insults, les conductes violentes o les agressions.
Per aconseguir-ho, cal la implicació del conjunt de les institucions
i de tota la societat. Cal adoptar les mesures pertinents per defensar
i fer respectar els drets humans, i promoure campanyes de
sensibilització, d’educació en la diversitat i de lluita contra el discurs
d’odi.
Des d’aquestes propostes, i amb aquests objectius, celebrem la X
Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC. Una
sessió de matí i tarda per conèixer i debatre els discursos mediàtics
vers les persones migrades i les diferents aproximacions al discurs
d’odi, i per reflexionar sobre el poder de la ficció en la representació i
la participació social de col·lectius de minories.
I com cada any, en el marc d’aquesta Jornada, lliurem els IX
Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual per celebrar i premiar
els programes, les produccions i les iniciatives audiovisuals que
reflecteixen millor la diversitat cultural en la nostra societat.

MATÍ

11.00 BENVINGUDA
Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Carme Figueras, presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual i consellera
del CAC.

11.30 CONFERÈNCIA INAUGURAL
POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA: LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL ENTRE EL HUMANITARISMO Y LA SECURITIZACIÓN
Liliana Suárez, profesora titular del Departamento de Antropología Social de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
12.30 PAUSA CAFÉ

13.00 LLIURAMENT DELS IX PREMIS PER A LA DIVERSITAT
EN L’AUDIOVISUAL

TARDA

16.00 TAULA RODONA
DISCURS D’ODI: RACISME, ISLAMOFÒBIA I XENOFÒBIA
Mustapha Aoulad, president de SAFI (Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya).
Edo Bazzaco, SOS Racisme Catalunya.
Raúl Martinez Corcuersa, professor de comunicació de la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la Universitat de Vic (FEC-UVIC) i membre del Grup de recerca LMI-UVIC.
Modera: Beatriu Guarro, professora emèrita del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de la direcció de SOS Racisme Catalunya.
17.30 CONFERÈNCIA DE CLOENDA
EL PODER DE LA FICCIÓ
Francesc Escribano, periodista, productor i professor associat del Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.
Actualment, director de la productora Minoria Absoluta.
18.30 CONCLUSIONS
Iolanda Tortajada, titular del Departament
d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili.
Carles Solà, director del programa Tot un món i vicepresident de la Mesa.

